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FÓRUM DE AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO DA BAHIA 
10 e 11 de novembro – Porto Seguro/BA 

 
 
 

CONVITE 
 
 
Prezado (a), 

 
 
 

A sociedade brasileira vive momentos de mudança e a educação tem papel 

central nesse processo. A democratização do acesso à educação superior, como parte 

dessa mudança, é fundamental para ampliar as oportunidades para as juventudes, 

reduzir as desigualdades regionais e fortalecer as próprias instituições acadêmicas. A 

expansão das Universidades Federais e o fortalecimento da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica têm contribuído com novas possibilidades para os processos 

de democratização e inclusão. 

Desde o início do século XXI, muitas instituições públicas – federais e estaduais – 

têm adotado políticas de ações afirmativas que visam à inclusão no ensino superior de 

jovens de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, populações do campo e da floresta, 

estudantes de escolas públicas e pessoas com deficiência. Tais iniciativas foram 

validadas pela histórica decisão do Superior Tribunal Federal, em abril de 2012, que 

reconheceu como legais e legítimas as ações afirmativas nas instituições federais de 

educação superior (IFES). A Lei nº. 12.711/2012 deu a essa decisão a forma de política 

de Estado para as instituições federais, promovendo a reserva de vagas para estudantes 

de escolas públicas, considerando critérios de renda, raça e cor. As IFES vêm 

demonstrando empenho no atendimento da legislação e no processo seletivo recente a 

proporção de vagas reservadas já está bem próxima do limite determinado pela lei. 
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A democratização do acesso traz novos desafios para as instituições, para as 

redes públicas de ensino médio, para os movimentos sociais que se dedicam a essa 

agenda, assim como para os pesquisadores das ações afirmativas e os próprios 

estudantes. O sucesso dessa política depende do envolvimento desses atores num 

diálogo construtivo que identifique os desafios de cada segmento, as possibilidades de 

ação, os meios e recursos disponíveis e os resultados que se deseja alcançar. 

Este convite é para a criação de um espaço – o Fórum de Ações Afirmativas do 

Estado da Bahia – com o objetivo de promover o diálogo entre gestores das IFES, 

lideranças dos movimentos sociais e estudantis, pesquisadores de ações afirmativas e a 

rede pública de ensino médio. O Fórum pretende ser um lugar para apresentar 

informações, trocar experiências, expressar expectativas e construir consensos sobre a 

importância e o impacto dessas políticas, tanto nas IFES quanto nas redes de ensino 

médio, nas comunidades de origem dos estudantes beneficiados e nos movimentos 

sociais. 

A criação do Fórum é uma iniciativa da Universidade Federal do Sul da Bahia, 

representada pelo seu reitor, o Prof. Naomar de Almeida Filho e do Prof. André Lázaro, 

Coordenador do Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior (GEA-ES), projeto 

da FLACSO Brasil (www.flacso.org.br/gea) que conta com o apoio da Fundação Ford. 

Estão sendo convidados gestores públicos, lideranças sociais e estudantis, 

representantes da rede pública de ensino médio e pesquisadores do tema. A agenda 

propõe a apresentação de informações sobre as políticas de ações afirmativas, relato de 

experiências, debates para identificar possibilidades e desafios para as políticas de 

democratização da educação superior (ver programação anexa).  

A reunião ocorrerá nos dias 10 e 11 de novembro de 2014, na Universidade 

Federal do Sul da Bahia – Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro. Serão convidadas 

cerca de 50 pessoas, representantes de instituições e movimentos sociais. Estamos 

convictos de que a iniciativa pode contribuir para fortalecer os processos de 

democratização da educação superior em curso no país. Sua participação no Fórum é 

http://www.flacso.org.br/gea
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decisiva para alcançar esse relevante objetivo. Solicitamos que confirme sua presença 

até o dia 07 de novembro, através dos seguintes endereços eletrônicos: 

lucianocerqueira@flacso.org.br 

fabianacosta123@gmail.com  

joel.pereira.felipe@gmail.com 

 

Desde já agradecemos a presença de todos (as). 

 

Porto Seguro, 16 de outubro de 2014. 

 

Naomar de Almeida Filho 
Reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB 

 
 

André Lázaro 
Coordenador do GEA/FLACSO 

 

 

 

Fórum de Ações Afirmativas do Estado da Bahia- Dias 
10 e 11 de novembro de 2014 

Local: Universidade Federal do Sul da Bahia - Campus 
Sosígenes Costa - Porto Seguro 

Centro de Convenções Costa do Descobrimento 
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